
 

APPLICANT INFORMATION: 

1- Full name & Surname )االسم الكامل واللقب( : 

2- Nationality )الجنسية( :                                                                                                3- Sex )الجنس( : 

4- Place & Date of Birth )مكان وتاریخ الميالد( : 

5- Marital Status )الحالة االجتماعية( :                                                                                 6- Profession )المهنة( : 

7- Passport No )رقم جواز السفر( :                                                                                      8- Type )النوع( : 

9- Place & Date of Issue )مكان وتاریخ صدوره( :                                                               10- Expires on  )تاریخ انتهاء صالحيته( : 

11- Other names Shown in Passport )أفراد األسرة المدرجة أسمائهم بالجواز( : 

12- Permanent Address )العنوان الدائم( : 

13- Phone Number ( رقم الهاتف ):  

14- Purpose of visit )الغرض من السفر( : 

15- Duration of visa requested )مدة التأشيرة المطلوبة( :                                            16- No. of entries requested ) لوبةعدد السفرات المط( : 

17- Period of stay in Yemen )مدة اإلقامة في اليمن( : 

18- Address in Yemen )العنوان في اليمن( : 

19- Reference in Yemen )المرجع في اليمن( : 

OFFICIAL USE ONLY 
  للمرافقة/  للدراسة / للعمل / للتجارة / للسياحة / للزیارة / لمهمة / خاصة / دبلوماسية : منحت للطالب تأشيرة مرور 

 :صالح لغایة :                                          بتاریخ :                                                               برقم
  :ومدة البقاء في اليمن :                                                                                                                لغرض 

  :               أو مجانا :                          رقم سند التحصيل :                                                   والرسم المحصل قدره 
  :أساس صرف التأشيرة 

THE FOLLOWING ATTACHEMENTS MUST BE SUBMITTED WITH THIS FORM FOR PROCESSING 
  )مرفقات یجب تقدیمها مع االستمارة(

VALID PASSPORT 
TWO (2) PASSPORT PHOTOS 
COPY OF RETURN TICKET or ITINERARY 
HEALTH CERTIFICATE or DOCTOR’S NOTE 

  جواز السفر ساري المفعول
  4x6صورتين شمسيتين مقاس 
  تذآرة سفر ذهاب وإیاب

  شهادة صحية

  )واشنطن(سفارة الجمهوریة اليمنية 
  )    (القنصل القنصلي 

 Embassy of Yemen Republic 
Washington D.C. 
Consular Section  

(  ) 
  ستمارة طلب تأشيرة دخولإ

APPLICATION FORM FOR ENTRY VISA 

ة ات المدون صحة البيان ر ب اله و أأق د أع تعه
  نظمة الجمهوریة اليمنيةأحترام قوانين وإب

I hereby declare that the above information is 
accurate, and that I will fulfill and obey the laws and 
regulations of the Republic of Yemen. 

  Signature )التوقيع(                                                                                            Date    ) التاریخ(

 توقيع الموظف المختص                                                   إسم وتوقيع القنصل العام                                                         ختم القنصلية

ATTACH 
PHOTOS 

HERE 

www.passportandvisaonline.com 
           1-866-618-8472
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